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A escola 
Acreditamos que a aprendizagem acontece através de contato social. Aprendemos uns com os outros. 

Sendo assim, nosso objetivo é que você faça novos amigos em um local em que possa compartilhar e 

desenvolver habilidades. Além das aulas semanais, você terá aulas extras específicas: Music – Movie –

 Chat – Cooking – Pronunciation, entre outras. Você pode escolher qual atividade participar para atingir 

seus objetivos específicos. 

Inglês por nível 
O “Common European Framework of Reference for Languages”, ou CEFR é uma escala internacional 

criada para padronizar os níveis de aprendizado de um idioma. Essa escala tem seis níveis. A tabela 

abaixo mostra os seis níveis e também o número de horas de estudo aproximado para atingir cada nível. 

Há também, a descrição das habilidades linguísticas adquiridas em cada um deles: 

 

A1: Consegue compreender e usar expressões comuns no dia-a-dia e frases bem básicas com o objetivo 
de satisfazer as necessidades primárias da comunicação. Consegue se apresentar e também apresentar 
outras pessoas. Consegue fazer e responder perguntas pessoais tais como onde mora, falar sobre 
pessoas que conhece e sobre o que possui. Consegue interagir de modo bastante simples desde que a 
outra pessoa fale devagar e claramente. 
 
A2: Consegue compreender sentenças e expressões frequentemente relacionadas às áreas de 
importância primária (por exemplo, informações pessoais e familiares básicas, fazer compras, descrever a 
geografia local, falar sobre seu trabalho). Consegue se comunicar em tarefas simples e rotineiras desde 
que estas requeiram uma troca simples e direta de informações sobre assuntos rotineiros e conhecidos. 
Consegue descrever em termos simples, aspectos de sua formação (background), o ambiente em que 
vive, e assuntos nas áreas de necessidade primária e imediata. 
 
B1: Consegue compreender os principais pontos em uma comunicação clara sobre assuntos de seu 
conhecimento normalmente encontrados na escola, trabalho, lazer, etc. Consegue lidar com a maioria das 
situações que possam surgir durante uma viagem ao país no qual o idioma é falado. Consegue produzir 
textos simples sobre temas que lhe sejam familiares ou de interesse pessoal. Consegue descrever 
experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como dar breves razões e explicações para 
suas opiniões e planos 



 

B2: Consegue compreender as principais ideias de textos complexos tanto de tópicos concretos quando 
abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialização. Consegue interagir com um grau 
de fluência e espontaneidade que torna possível a interação regular com os falantes nativos do idioma 
sem que haja tensão mental de cada participante do ato comunicativo. Consegue produzir textos claros e 
detalhados sobre uma variada gama de assuntos e consegue explicar o ponto de vista de um tópico 
oferecendo as vantagens e desvantagens de vários pontos. 
 
C1: Consegue compreender uma variada gama de textos mais longos e complexos, e reconhece o 
significado implícito dos textos. Consegue se expressar fluente e espontaneamente sem demonstrar 
claramente que está procurando as expressões que usa. Consegue usar o idioma de modo flexível e 
eficiente para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Consegue produzir textos claros, bem estruturados 
e detalhados sobre temas complexos, demonstrando ter controle dos padrões organizacionais e 
estilísticos. 
 
C2: Consegue compreender com facilidade praticamente tudo o que ouve e lê. Consegue resumir 
informações de diferentes fontes faladas e escritas, reconstruir argumentos e relatos de forma coerente. 
Consegue se expressar espontaneamente, de modo bastante fluente e preciso, identificando as 
entrelinhas do que é dito e escrito nas mais complexas situações. 

Material Didático 

O aluno trabalhará com a série Interchange publicada pela editora Cambridge University Press. A série 
oferece uma gramática abrangente e prática, mais oportunidades para desenvolver a compreensão 
auditiva e a fluência, assim como um novíssimo conteúdo em cada unidade. Interchange traz ainda: 
tópicos interessantes, foco na fluência e na precisão, índice dividido por unidades e seus respectivos 
temas, estruturas, funções, vocabulário e pronúncia.  
A filosofia do curso é a de que a língua é melhor aprendida quando utilizada para comunicação 
significativa. 

Abaixo temos os módulos e seus respectivos níveis de acordo com a CEFR mencionada acima: 

 Quatro módulos. 
 Cada livro tem a duração de 12 meses (100 horas). 
 Intermediate, livro vermelho, 6 meses (50 horas) 

NÍVEL CEFR:  

                   (A1)                               (A2)                          (A2+/B1)                       (B1+/B2) 

http://www.cambridge.org.br/interchange?from=landingpage


 

Série complementar pós-Interchange: 

Aos alunos que terminam a série Interchange e desejam continuar seus estudos para atingirem a escala 

maior do CEFR, oferecemos a série English Unlimited também publicada pela Cambridge University Press. 

A série foca no aprendizado da língua para ser utilizada para comunicação global, ou seja, os áudios 

abordam sotaques dos mais variados utilizando a língua inglesa. 

  

Metodologia do curso Master: 

Em sala e em casa 

Durante as duas horas e meia semanais de seu curso em sala de aula, o aluno terá aulas focadas nas 

habilidades de fala e compreensão por meio de contato social com professores e alunos dentro e fora da 

sala. Habilidades de leitura e escrita também integram a carga horária semanal em sala, porém muitos 

exercícios de escrita são feitos em casa e entregues ao professor para correção. 

Rodízio de professores 

O rodízio de professores também faz parte de nossa metodologia. Ele acontece a cada duas unidades 

estudadas. Esse método foi implantado para que o aluno posso ter uma interação com um número maior 

de professores afim de diminuir o receito de falar que grande parte dos alunos apresenta ao iniciar o 

aprendizado de uma nova língua. Além disso, o aluno terá a oportunidade de vivenciar vários sotaques e 

se acostumar com a pluralidade da nova língua. 



 

O uso do Workbook Online 

Benefícios  

Iniciando 



 



 



 

 

 

 



 

Dicas para o uso do Workbook Online: 

- Pode ser feita em smartphones ou tablets. 

- Sempre que terminar uma atividade clique no botão azul “SUBMIT”. 

- Se estiver com dificuldades para fazer um exercício, clique em “Show the correct answers”, na parte 

superior da atividade. Esse botão só aparece quando o aluno já tentou fazer a atividade pelo menos uma 

vez. 

- Não deixe para fazer tudo de uma vez, faça aos poucos para não cansar. 

Para mais detalhes sobre o Workbook Online, faça o download do manual completo na aba “Manuais” em 

nosso website: www.planettalk.com.br 

 

Sistema de avaliação e frequência: 
Os alunos receberão notas em quatro elementos: Teste Oral, Teste de Audição, Teste Escrito e Workbook 

Online. Os quatro elementos valem nota 10. A média final é a soma das quatro notas divididas por quatro. 

A média aceitável das notas das provas é 7,0. Alunos abaixo desta média serão encaminhados ao plantão. 

Não há prova substitutiva. 

Alunos que perderem provas terão que fazê-las em plantão mediante a uma taxa de DEZ REAIS. 

 1 prova a cada 2 unidades. 

 Duração: 1:15 min. (tempo da aula) 

Conteúdo das provas: 

 Prova Oral – Conversa em grupo 

 Prova de Listening e Grammar das duas unidades estudadas. 

 Avaliação de Workbook Online: Porcentagem feita pelos alunos nas unidades estudadas. 

 

Como será feita a avaliação do workbook online: 

Os alunos terão o tempo do rodízio para fazer as duas unidades. No dia da prova oral o professor 

entrará no site de workbook online e verá a porcentagem feita por cada aluno, exemplo abaixo, em 

cada unidade. Então, fará a média das duas notas.  

Exemplo: 
Unit 7, o alunos fez 80% 
Nota da unit 7 = 8,0. 
Unit 8, o aluno fez 90% 
Nota da unit 8 = 9,0. 
Somam-se as duas notas e divide-se por dois: 
8,0 + 9,0 = 17,0 /2 = 8,5 

 
Frequencia 
A frequencia deve estar acima de 75%. 

Faltas serão retiradas apenas com apresentação de atestado. 

 



 

Aulas extras e plantões de dúvidas 
Aulas extras e plantões de dúvidas são oferecidos gratuitamente às sextas-feiras. 

Aulas extras: 

 

MUSIC CLASS – Utilização de música e vídeos para a compreensão da nova língua. 

Nível: Todos. 

Benefícios: Aumento do entendimento da língua. Aumento de vocabulário. Melhora na pronúncia de 

palavras. 

Quando: Todas as sextas-feiras. 

Horário: às 15hs ou às 16hs e às 19hs 

 

MOVIE – Utilização de filmes e séries com foco em expressões idiomáticas do dia a dia. 

Nível: Todos. 

Benefícios: Aumento do entendimento da língua. Aumento de vocabulário. Melhora na gramática. 

Quando: Uma vez por mês. 

Horário: às 15hs ou às 16hs 

 

CHAT – Bate papo livre sobre diversos assuntos. 

Nível: Mais indicado para Intermediate ou superior. 

Benefícios: Utilização de nova língua de forma livre. Perda do medo ao falar. 

Quando: Uma vez por mês. 

Horário: às 15hs ou às 16hs 

 

Aulas complementares: 

 

SLANG – Uso de gírias 

IDIOMS – Uso de expressões idiomáticas 

SPECIFIC – Situações específicas para uso em intercâmbios. 

PRONUNCIATION – Como pronunciar bem as palavras. 

COOKING – Culinária, receitas estrangeiras. 

DRAMA – Aula de teatro, jogos teatrais. 

GAME – Diversos jogos pedagógicos. 

 

Aulas complementares acontecem uma vez a cada um ou dois meses no período da tarde. 

 

Como se inscrever: 

As aulas estão expostas no mural de alunos toda semana. Só é necessário escrever o nome do aluno e vir 

para a aula. 

 

 



 

 

Plantões de dúvidas 

Deve ser marcado quando:  

 O aluno faltar. 

 O aluno estiver com dificuldades. 

 O aluno não atingir a média nas provas. 

Duração: 30 minutos. 

Dias: sextas das 9:00 às 21:00. 

O plantão deve ser agendado durante a semana na recepção ou por telefone. Desistências devem ser 

avisadas por telefone com antecedência de DUAS HORAS. Será cobrada uma taxa de DEZ REAIS aos 

alunos que faltarem no plantão sem aviso prévio. 

Biblioteca 
A Planet Talk Language Center oferece também, uma biblioteca com mais de 800 títulos entre revistas, 

livros e quadrinhos. O aluno pode ler na escola ou locar por uma semana se preferir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Redes Sociais 
A escola participa de uma ampla rede social em que divulga informações, trabalhos feitos por alunos, 

dicas sobre a língua e avisos em geral. Siga-nos! 

  

 

 


